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Tisztelt Tagtársak! Hölgyeim és Uraim!
Az egyesület elnöksége nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket
éves rendes közgyűlésünk alkalmával.
Javaslom a közgyűlés levezető elnökének megválasztani: Dr. Gerencsér Attilát
Szavazás:
Tisztelt Tagtársak!
1. A 2016-os esztendő egyesületünk életében a jeles évfordulók éve. Szinte
az egész év ezen események jegyében telt el.
A munkaterv szerinti rendezvényeinket maradéktalanul megtartottuk, ami nem is
volt kevés, mivel a szervezeti rendezvényeken túl több, mint 10 rendezvényen
vett részt az elnökség valamelyik tagja.
Elnökségi ülést hatszor tartottunk, melyen rendszerint a szerkesztőségi tagok is
részt vettek, miközben a szerkesztők szinte folyamatos kapcsolatot tartottak az
Arcképcsarnok beérkezett életrajzainak szerkesztése ügyében.
Elismerés illeti a Szikszainé Dr. Nagy Irma vezetésével dolgozó szerkesztői
csoportot, hiszen a kötet előkészítése, a beérkező életrajzok szerkesztése,
tördelése, az ezekkel kapcsolatos levelezés, a nyomdakész állapotba való
előkészítés nem kis munkát és időt igényel.
Az elnökségi ülésekről rendszeresen vezetjük a jegyzőkönyveket, melyeket
elkülönítve tartunk dokumentumaink között.
Az elnökség tagjai között a hagyományainknak megfelelően munkamegosztás
van. Különösen sokat támaszkodom Kálmán Antalné és Gerencsér Attila
alelnökökre, akik az alelnöki munka mellett a szerkesztői munkába is
bekapcsolódtak. Ezen felül részt vesznek a kapcsolatok szervezésében,
egyesületünk képviseletében. A tagszervezetek vezetői pedig a beutazás terheit
vállalva képviselik szervezeteiket üléseinken.
A taglétszám nyilvántartása Kovács András közreműködése eredményeként
naprakész, taglétszámunk az év folyamán annak ellenére nőtt, hogy ketten
kiléptek, s 1 tagtársunk elhalálozott.
Jelenlegi taglétszámunk: 215 fő.
Az évi egy hírlevelet is elkészítette Kovács András, melynek alapfeladatát abban
látjuk, hogy azok számára is adjon összefoglaló tájékoztatást, akik a
közgyűlésünkön, és más rendezvényeinken nem vesznek részt.
Anyagi helyzetünk változatlanul stabil. Ez köszönhető a tagság nagylelkű
támogatásának, a pártoló önkormányzatok támogatásának, az 1 %-ot
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számlánkra utalók adományának és sikeres pályázataink eredményének,
melyben nem kis része volt Farkas Jánosné elnökségi tagunknak.
Pénzügyeinkről részletes tájékoztatást ad Dr. Harkányi Károlyné, pénztárosunk,
aki naprakészen vezeti a pénzügyi nyilvántartásunkat.
Az év folyamán tudtuk fedezni a könyvkiadást, kirándulásink utazási költségeit
és vásároltunk két nyomtatót, egy számítógépet, több doboz festéket és jelentős
mennyiségű másoló papírt.
Tevékenységünket nagymértékben segíti a DAB elnökének jóindulatú
támogatása mivel minden ülésünket, mint most is, a székházban tartjuk.
Köszönet érte.
2. Bevezetőmben jeleztem éves munkánkat átszőtte az a három jubileum,
ami az év színességét biztosította.
Egyesületünk 20 éves fennállását ünnepeltük tisztelegve az alapítók elgondolása
előtt. Öröm számunkra, hogy meg tudtuk őrizni azt a szellemiséget, mely
elindította az egyesület munkáját. Úgy látjuk, hogy az emlékállítás szándéka
követendő példává vált, a szervezetünk erősödik, ismertségünk és
elismertségünk országos mértékűvé nőtt.
Múlhatatlan érdemei vannak ebben alapító elnökünknek, Ungvári János elnök
úrnak, akinek ezúton is kívánunk jó egészséget!
A megjelent XV. kötet is a jubileum szellemében készült, valamint az a
kiadvány, mely bemutatja egyrészt az alapítókat, másrészt mindazokat, akik
eddig a szerkesztői, előkészítői munkában részt vettek.
Fontos év volt az előző a Karácsony Sándor szellemiségének ismertté tételében.
Születésének 125. évfordulóját ünnepeltük.
Ennek kapcsán adtuk ki azon előadások dokumentumait, melyeket az előző évek
folyamán hallhattunk, megemlékeztünk az előző közgyűlésen is. Részt vettünk
megemlékezéseken: a Református Kollégium, a Debreceni Egyetem, a Magyar
Pedagógiai Társaság, a Karácsony Sándor Általános Iskola, a földesi Karácsony
Sándor Társaság rendezvényein.
Úgy véljük, hogy azt a pedagógiai filozófiát, szellemiséget, amit Karácsony
Sándor neve fémjelez helyes volt egyesületünk követendő szemléletévé tenni,
népszerűsítését alapító okiratunkban rögzíteni.
Ezt szolgálta a Brezsnyánszky professzor által nemrég tartott előadás is.
Visszatérve a könyvkiadásra:
A XV. kötettel 1750 felé emelkedett az arcképvázlatok száma.
A kiváló szerkesztői munka eredményeként hagyományosan színvonalas
kiadvány született.
Különösen kiemelendő Szikszainé Dr. Nagy Irma kötetszerkesztő, Csermely
László tördelőszerkesztő, Korompai Gáborné Dr lektor munkája, de ezzel együtt
minden szerkesztő:- Kálmán Antalné. Dr. Gerencsér Attila, Dr. Balogh
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Lászlóné, Dr. Kornya László, Szöllősi Imréné, Olajos Istvánné - köszönetet és
dicséretet érdemel.
Ez évben Szabó Csilla magyar-történelem szakos és Kósáné Dr. Oláh Julianna
magyar-német szakos tanárok bekapcsolódásával a csoport tovább erősödött. A
tördelő szerkesztői munka pedig Janóczki József nyugdíjas szakfelügyelő –
tanácsadó kolléga megnyerésével oszlik meg. Reméljük mindkettőjükre hosszú
ideig számíthatunk.
Több település alkotó csoportjai hagyományosan íróink közé tartoznak, így:
Szarvas, Győr, Debrecen, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza, de az utóbbi években
újak is jelentkeztek: mint Karcag, Berettyóújfalu, Nógrád megye, vagy a határon
túlról: Arad és Temesvár magyar tannyelvű iskoláiból.
A kiadással fontos megemlíteni a Kapitális nyomdával és a megyei
önkormányzatokkal kialakított jó kapcsolatot. Ezen együttműködések nélkül
nehezen biztosíthatnánk a kiadványok anyagi alapját.
Mint említettem ez év kiadványait növelte a Ki, kicsoda a Karácsony Sándor
Pedagógiai Egyesületben, valamint a Karácsony Sándorral kapcsolatban
elhangzott előadások füzete.
Szintén ösztönzést adott az írásokhoz a megyei értéktárba való bekerülésünk.
Jelenleg készülünk a XVI. kötettel, gyűjtjük az anyagot és örülnénk, ha tagjaink
szűkebb környezetükben nagyobb aktivitást fejtenének ki azon személyek
felkutatásában, akik méltóak lehetnének a kötetben való megjelenésre. Idő még
van, mert lapzárta április végén lesz.
3. Kapcsolatépítés:
Mint említettem, taglétszámunk az év folyamán növekedett. Jelenleg: 215 fő.
A korösszetétel nem változott, mivel döntően nyugdíjasok a tagjaink.
Kapcsolataink is szélesedtek.
Egyrészt a tavaszi és őszi kapcsolatteremtő kirándulásunk eredményeként
Nyírbátor, Mátészalka, valamint Arad és Temesvár bejelentkezése növeli a
támogatóink táborát, másrészt megalakult a Bihari csoport, melynek vezetője
Gyula Ferencné nyugdíjas kollégánk.
Bízunk benne, hogy valóban gazdagítja egyesületünk munkáját minden új
kapcsolat.
Ebben az évben a Nógrád megyei és Kolozs megyei ismeretség megteremtése
lesz feladatunk.
Az elhangzottakon túl elmondhatom, hogy a meglévő csoportok is aktívak és
csoportvezetőiknek köszönet jár a szervező, összetartó munkáért, így: Szabó
Lászlónénak Balmazújvároson, Oláh Imrénének Hajdúnánáson, Lengyel
Istvánnénak Hajdúböszörményben, Némethné Dávid Irénnek Hajdúszoboszlón
Raffay Zoltánnénak Nyíregyházán, Kovács Andrásnak Debrecenben és Lövei
Ilonának Püspökladányban.
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Az év folyamán több rendezvényünk is volt a megjelent kötetekkel
kapcsolatban. Így Nádudvaron, Kabán, Berettyóújfaluban. Ezek szervezésében
döntő szerepe volt Kálmán Antalné alelnöknek.
Megemlékeztünk Hajdúszoboszlón a két éve elhunyt tagtársunk , Halász Ferenc
tevékenységéről, melynek előkészítésében Némethné Dávid Irén és a
szoboszlói csoport jeleskedett, de ki kell emelnem a szoboszlói önkormányzat,
ezen belük a Kulturális Bizottság segítségét Kocsis Róbert képviselő úr
részvételével.
Emlékezetes rendezvény volt számunkra is Dr. Bajkó Mátyás professzorról
való megemlékezés és kopjafa avatás a Magyar Pedagógiai Társaság és a
Debreceni Egyetem közös szervezésében.
A megemlékezésen méltató visszaemlékezést tartott Dr. Gerencsér Atilla
alelnökünk.
Természetesen meg kell emlékezzek az őszi, Aradon és Temesvárott szervezett
jóhangulatú kirándulásunkról is, melyet reméljük az év folyamán követ egy
hasonló út.
Rendezvényeink képi formában történt megörökítése megtalálható a honlapunk
Galéria rovatában.
Úgy vélem összességében jó évet zártunk köszönve a tagság támogatásának és
az elnökség- szerkesztőség együttműködő munkájának.
Köszönöm figyelmüket.
4.
5.
6.
7.

Pénzügyi beszámoló: Dr. Harkányi Károlyné
Ellenőrző Bizottság jelentése: Papp Gézáné
Munkaterv ismertetése: Fülöp Mihály
Határozatok elfogadása:
Beszámoló elfogadás
Munkaterv elfogadása
Pü beszámoló elfogadása
Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása
Közhasznúsági jelentés elfogadása, alapszabály módosítása.
8. Kitüntetés-Plakett adományozás
9. Jubilánsok felsorolása- köszöntése
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